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Списък на проектните предложения, които не се допускат до етап Техническа и 

финансова оценка по процедура BG06RDNP001-19.036 МИГ_Поморие_4.1_М1 

“ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” 

08.06.2019 г. 

Рег. № на 

проектното 

предложение 

Име на 

кандидата 

Наименование 

на проектно 

предложение 

Основания за отхвърлянето 

BG06RDNP001-

19.036-0001 

"Д и С" 

ЕООД 

"ЗАКУПУВАНЕ 

НА 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

ТЕХНИКА" 

„Проектното предложение не отговаря на 

изискванията за административно 

съответствие и допустимост съгласно 

Условията за кандидатстване по 

процедура BG06RDNP001-19.036 

МИГ_Поморие_4.1_М1 “ИНВЕСТИЦИИ 

В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”. 

Съгласно Условията за кандидатстване, т. 

13.2. Условия за допустимост на 

дейностите / I. Общи изисквания, за да 

подлежат на подпомагане кандидатите 

представят бизнес план (по образец 

съгласно Приложение № 4 А и № 4 Б от 

документите за попълване, който съдържа 

подробно описание на планираните 

инвестиции и дейности, и доказва 

икономическата жизнеспособност на 

проекта и стопанството за 5 годишен 

период. Съгласно Критериите за оценка 

на етап АСД, група V, Критерии за 

допустимост на разходите, т. 11: Бизнес 

планът съдържа подробно описание на 

планираните инвестиции и дейности за 5 

годишен период, като несъответствието с 

критерия води до отхвърляне на 

проектното предложение. В процеса на 

оценка е установена неточност, състояща 

се в предвидени от страна на кандидата в 

таблица 5 от Бизнес-плана, позиция 1 - 

"Приходи от услуги" в размер на 6000 

лева годишно за периода от предходната 

до петата година от изпълнението му. С 

писмо за допълнителна информация е 

изискано от кандидата да представи 

допълнителни пояснения относно 

произхода на приходите и обосновка как 
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точно се формират. В отговор, кандидатът 

прилага документ Допълнително 

пояснение.pdf, поясняващ, че това са 

приходи от предоставяне на инвентар под 

наем. Установено е, че в инвентарната 

книга на кандидата не фигурират никакви 

активи/инвентар. Неналичието на активи в 

предприятието се потвърждава и от 

допълнително представената Справка за 

обобщените параметри към Декларацията 

за МСП. Съгласно указанията за 

попълване, в Таблица 5 се попълват 

приходи, косвено свързани с 

подпомаганата по проекта дейност. 

Подобни приходи би следвало да се 

отнесат в Таблица 13 (Справка за другите 

дейности на кандидата) и да не се вземат 

предвид като изходни данни при 

формиране на паричните потоци, 

респективно и при изчисляване на 

показателите за жизнеспособност на 

проектното предложение. В тази връзка, 

не може уверено да се потвърди, че 

изчислените показатели за 

жизнеспособност в хода на настоящата 

оценка за АСД съответстват на реално 

очакваните бъдещите парични потоци, 

които следва да се генерират при 

изпълнение на проекта. Следователно, 

така изготвеният Бизнес план към 

проектно предложение BG06RDNP001-

19.036-0001 не съответства с изискванията 

да съдържа подробно описание на 

планираните инвестиции и дейности, 

както и да доказва икономическата 

жизнеспособност на проекта и 

стопанството за 5 годишен период. 

Поради изложените по-горе обстоятелства 

проектното предложение не отговаря на 

изискванията за административно 

съответствие и допустимост и не 

преминава на етап техническа и 

финансова оценка.“ 

 

 


